PESTICIDENVRIJ ONTWERPEN

SPORTPARK
DE SCHORRE VOETBALVELDEN
OOSTENDE
ALGEMEEN
Sportpark De Schorre is gelegen aan de zuidrand van de stad (wijk Stene).
Het sportpark beschikt over 22 voetbalvelden, 1 baseball-terrein, 1 american footballterrein, 1 cricketveld, 1 kunstgrasveld.
Een 8-tal velden is enkele bespeelbaar in de zomer (’s winters onder water).
ADRES

Sportparklaan 6 | 8400 Oostende

EIGENAAR

Stadsbestuur Oostende | Vindictivelaan 1 | 8400 Oostende

OPPERVLAKTE

± 70 ha

GROENBEHEER

Directie Openbaar Domein | Vindictivelaan 1 | 8400 Oostende

SPORTBEHEERDER

Dienst Sport | Sportparklaan 6 | 8400 Oostende

CONTACT

Patrice Vanderbeke
patrice.vanderbeke@oostende.be

TOEGANKELIJKHEID

jaarrond – zonsopgang
Wegens groot aantal velden kan bespelingsfrequentie goed
gemonitord worden en wordt ze wanneer nodig aangepast

BELANGRIJKSTE ERVARINGEN OP DEZE LOCATIE
Maaien gebeurt door een aannemer op afroep. Een heel strikt maairegime van 70 beurten
op jaarbasis, dus ongeveer 3 keer per week in het groeiseizoen, zorgt ervoor zorgt dat
heel wat onkruiden geen kans maken. Het maaien gebeurt op de minimumhoogte van
drie centimeter met cilindermaaiers en altijd met opvang en afvoer van het maaisel.
Door ook naast het veld frequent te maaien, komt er weinig onkruiddruk vanuit de omliggende gazons.
Naast het maaien vormt ook de jaarlijkse regeneratie een belangrijk onderdeel van het
pesticidenvrije beheer. Alle terreinen worden vier keer per jaar geprikt. Jaarlijks gebeurt
ook een regeneratie, die bestaat uit het bezanden met gewassen rijnzand en door te zaaien. Alle terreinen krijgen ook vier keer per jaar een bemesting met gecoate meststof.
Om de 3 à 4 jaar worden alle terreinen getopfreesd, dat helpt tegen heel wat onkruiden
maar is vooral de meest effectieve methode om straatgras te verwijderen.
De velden worden frequent beregend met een zelfrijdende installatie. Elk veld heeft
daarvoor een hydrant. Deze beregening wordt ook bij dauw uitgevoerd, de zware beregeningsdruppels nemen de dauwdruppels mee waardoor het gras zelf droger achterblijft en
zo minder risico loopt voor schimmelinfecties.
De velden worden niet gerold, dat verdicht de bodem waardoor de grasmat niet goed
kan wortelen. Ook gewoon bespelen heeft dat effect en om te bepalen hoe het met de
dichtheid gesteld is voert men controles uit met een penetrometer. Zo kan het prikken op
het juiste moment worden uitgevoerd.

TRAJECT AFBOUW PESTICIDENGEBRUIK
-

-

Het pesticidenvrij beheer werd geleidelijk ingevoerd waarbij het eerste proefveld in
2007 pesticidenvrij beheerd werd. Op twee jaar heeft men de sleutel tot succes
gevonden en sinds 2009 worden in het hele sportpark geen pesticiden meer gebruikt.
Sommige problemen zijn niet te voorzien; één enkele keer dook een schimmelinfectie
op die nog met pesticiden bestreden werd. Het bestek voorziet ook deze mogelijkheid
van pesticidengebruik voor zeer uitzonderlijke gevallen.

PESTICIDENVRIJ BEHEER
UITVOERDER

Aannemer (frequentiebeheer op afroep)

STEDENBOUW

geen gegevens

MAAIFREQUENTIE

3 x / week (in groeiseizoen) (bestek voorziet 70 beurten)

JURIDISCH

nvt

MAAIHOOGTE

3 cm (minimum)

WEBSITE

www.oostende.be

MAAIPERIODE

ca. half maart – ca. eind december (vermoedelijk)

IRRIGATIE

Volgens noodzaak – elk veld heeft een eigen hydrant

DRAINAGE

Geen gegevens
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REGENERATIE

Jaarlijks; bijzaaien waar graszode dun wordt zoals in de
doelgebieden

TOPFREZEN

Om de 3 à 4 jaar

PLANTMATERIAAL

Doorzaai met 75% Lolium perenne (min. 3 rassen) en 25%
Poa pratensis (min. 2 rassen)

MATERIEEL/ MACHINES

cilindermaaier met opvang en met aangepaste gazonbanden (voor een minimale verdichting) – keuring machine
voor gebruik

BEMESTING

KOSTPRIJS

Samengestelde meststof op basis van biologisch afbreekbare polymeercoating
maart: 30-8-8 of 30-5-8
mei/juni: 30-8-8 of 30-5-8
juli/augustus: 30-8-8 of 30-5-8
oktober: 13-0-30
geen gegevens





Ook naast het veld frequent maaien.

Maaien met opvang en speciale banden.
.









Luchtfoto.

Bodemverdichting wordt constant
gemonitord.

Maaisel wordt permanent afgevoerd.

Elk veld beschikt over een hydrant.
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